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8) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60 เปิิดหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี ให้้กัับบุุคคลทั่่�วไปให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้�พื้้�นฐานด้้าน
ทฤษฎีีและเทคนิิคการวิิเคราะห์์เชิิงเศรษฐศาสตร์์ทั้้ง� ระดัับจุุลภาคและมหภาค ซึ่ง่� จะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบอาชีีพ
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์เปิิดสอนหลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต แบ่่งเป็็น 2 วิิชาเอก ดัังนี้้�
1. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
2. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์มีวัี ัตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ทางเศรษฐศาสตร์์ทั้้�งในด้้านทฤษฎีีและการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
2) เพื่่�อให้้มีีทัักษะในการคิิด การอธิิบาย การวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์อย่่างเป็็นระบบทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคมโลก
3) เพื่่�อให้้มีีทัักษะในการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และการใช้้สารสนเทศเพื่่�อการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
4) เพื่่�อให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง องค์์กร และสัังคม
5) เพื่่�อให้้มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี และสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ สามารถประกอบอาชีีพได้้ทั้้�งในหน่่วยงานของรััฐ เช่่น กระทรวง
ทบวง กรม กองต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงการคลััง สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนา
การเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงบประมาณ ในหน่่วยงานเอกชนที่่�มีีความต้้องการนัักเศรษฐศาสตร์์ เช่่น
ธนาคารพาณิิชย์์ บริิษััทเอกชน รััฐวิิสาหกิิจต่่าง ๆ รวมทั้้�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ และสามารถ
ศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
เศรษฐศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Economics

ชื่่�อย่่อ

ศ.บ.
B.Econ.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
รหััส 60
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์
รหััส 60134

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่มี�่ ีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิติ หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สังั คม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หรืือมีอี ายุุไม่่น้อ้ ยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใด
	ชั้้�นหนึ่่�ง จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 285-292
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 302-303
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 305-306

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ไทยศึึกษา
ไทยกัับสัังคมโลก

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61401 การวิิเคราะห์์โครงการและ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา		
แผนงาน
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์		
เศรษฐศาสตร์์
61405 เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ		
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
(1)
			 และการคลััง 		
เศรษฐศาสตร์์ 		
และธุุรกิิจ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
			 ทรััพยากรธรรมชาติิและ 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ		
และการจััดการการตลาด
			สิ่่�งแวดล้้อม 		
ทางเศรษฐกิิจ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
							
และโลจิิสติิกส์์
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่า
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)

1) ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

2) ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ไทยศึึกษา
ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

โครงสร้้างหลัักสููตร

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61405 เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 		
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์		
เศรษฐศาสตร์์		
และธุุรกิิจ
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 และการคลััง		
เศรษฐศาสตร์์(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
			 ทรััพยากรธรรมชาติิและ		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ 		
และการจััดการการตลาด
			สิ่่�งแวดล้้อม		
ทางเศรษฐกิิจ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการ
				
61401 การวิิเคราะห์์โครงการ 		
ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
					
และแผนงาน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่า 
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)

1) ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2) ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61405
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา		
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์		
เศรษฐศาสตร์์		
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
			 และการคลััง 		
เศรษฐศาสตร์์(1)

ไทยศึึกษา

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

โครงสร้้างหลัักสููตร

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60)
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
			 ทรััพยากรธรรมชาติิและ		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ		
และการจััดการการตลาด
			สิ่่�งแวดล้้อม 		
ทางเศรษฐกิิจ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการ
				
61401 การวิิเคราะห์์โครงการ 		
ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
					
และแผนงาน
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

การวิิเคราะห์์โครงการและ
แผนงาน
เศรษฐศาสตร์์การผลิิตและ
การจััดการการตลาด
เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
และโลจิิสติิกส์์

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ (60134)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 5 ชุุดวิิชา
60323 เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี
61405
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 		
สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 		
					
เศรษฐศาสตร์์		
60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
				
					
เศรษฐศาสตร์์(1)
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
61401
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
การคลััง		
			 ทรััพยากรธรรมชาติิ
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
61407
			 และสิ่่�งแวดล้้อม 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ 		
					
ทางเศรษฐกิิจ
61408
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี13
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ชื่่�อปริิญญา
เศรษฐศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Economics

ชื่่�อย่่อ

ศ.บ.
B.Econ.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
รหััส 60
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
รหััส 60124

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�
กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารรัั บ รอง และต้้ อ งเป็็ น ผู้้� ที่่� มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิติ หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สังั คม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หรืือมีอี ายุุไม่่น้อ้ ยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีี ย บเท่่ า ในสาขาวิิ ช าการบัั ญ ชีี การตลาด การเลขานุุ ก าร
การจััดการ การขาย การโฆษณา การเงิินและการธนาคาร
คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ และการบริิหารงานบุุคคล หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือ
เทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ จากสถาบััน
	อุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 294-301
สมััครภาคต้้น 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 303-304
สมััครภาคปลาย 	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 306-307

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10164 สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		
และการจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและ
61401
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี 		
การเงิินธุุรกิิจ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
			 เศรษฐศาสตร์์		
เศรษฐศาสตร์์ 		
							

ไทยศึึกษา
ไทยกัับสัังคมโลก

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

การวิิเคราะห์์โครงการและ
แผนงาน
เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน 		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร 		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและ
61401
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี		
การเงิินธุุรกิิจ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
			 เศรษฐศาสตร์์ 		
เศรษฐศาสตร์์ 		
							

ไทยศึึกษา
ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

การวิิเคราะห์์โครงการและ
แผนงาน
เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์ 		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน 		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม 		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ การจััดการ การขาย การโฆษณา
การเงิินและการธนาคาร คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ และการบริิหารงานบุุคคล
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		
และการจััดการเพื่่�อสร้้าง
					
สมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี		
เศรษฐศาสตร์์ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 				
			 เศรษฐศาสตร์์

ไทยศึึกษา

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์ 		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม 		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุรกิ
ุ ิจ (60124) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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4. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 5 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ	
60228
					
และแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์		
						
60341
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและ
30211 องค์์การและการจััดการ
32449
			 การภาษีีอากร 		
และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 		
30208 การบััญชีีการเงิินและ
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
			 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 		
และการจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ
วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
60410 เศรษฐมิิติิและการประยุุกต์์ 60499 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
61405
(1)
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีี		
เศรษฐศาสตร์์ 		
			 สารสนเทศสำำ�หรัับการศึึกษา 				
			 เศรษฐศาสตร์์

คณิิตเศรษฐศาสตร์์และ
สถิิติิเศรษฐศาสตร์์
ไทยในเศรษฐกิิจโลก
การสร้้างธุุรกิิจ
และการเป็็นผู้้�ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
และจริิยธรรมทางเศรษฐกิิจ
และธุุรกิิจ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ (60124)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์ 60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและ
			 หลัักการประกัันภััย 		
หลัักทรััพย์์ 		
การคลััง
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 32489 การตลาดร่่วมสมััย
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
			 และธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
และการตลาดดิิจิิทััล 		
เทคโนโลยีี และความจำำ�เริิญ
32344 ตลาดการเงิิน และ
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่าง 		
ทางเศรษฐกิิจ
			 สถาบัันการเงิิน		
ประเทศ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิต
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อม 60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร		
และการจััดการการตลาด
			 และการค้้าปลีีก 		
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่ง
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่าง 		สิ่่�งแวดล้้อม 		
และโลจิิสติิกส์์
			 ประเทศ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บทท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
เสาร์์
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

29 ม.ค. 2566	บ่่าย
29 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
1,000 บาท
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์
1,000 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566
28 ม.ค. 2566

เช้้า
เช้้า
เช้้า
เช้้า

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
1,100 บาท
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)

304 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ การจััดการ การขาย การโฆษณา
การเงิินและการธนาคาร คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ ิจ และการบริิหารงานบุุคคล
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการและ
			ธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและการเงิินธุุรกิิจ
61401 การวิิเคราะห์์โครงการและแผนงาน
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

29 ม.ค. 2566 เช้้า
29 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
60227 ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจและแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
32341 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการและ
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
			ธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์
32455	ธุุรกิิจและการเงิินระหว่่างประเทศ
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
32457 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
60370 เศรษฐศาสตร์์เกษตร ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม 1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
60482 เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจและการเงิินธุุรกิิจ
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
61401 การวิิเคราะห์์โครงการและแผนงาน
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
61408 เศรษฐศาสตร์์การจััดการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

305

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10164 	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,500 บาท
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)

306 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ รหััส 60134 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ชุุดวิิชา

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
			สำำ�หรัับการศึึกษาเศรษฐศาสตร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
30206 กฎหมายธุุรกิิจและการภาษีีอากร
30208 การบััญชีีการเงิินและการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
30211 องค์์การและการจััดการ และการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
32326 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และการจััดการเพื่่�อสร้้างสมรรถนะ

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจทุุกสาขาวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ รหััส 60124 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
32344 ตลาดการเงิิน และสถาบัันการเงิิน
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อมและการค้้าปลีีก
32489 การตลาดร่่วมสมััย และการตลาดดิิจิิทััล
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและการคลััง
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม เทคโนโลยีีและความจำำ�เริิญ
			 ทางเศรษฐกิิจ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิตและการจััดการการตลาด

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์
เสาร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
16 ก.ค. 2566	บ่่าย
16 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หรืือบริิหารธุุรกิิจ
60120 หลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
60434	วิิธีีการวิิจััยและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
			สำำ�หรัับการศึึกษาเศรษฐศาสตร์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
32332 การจััดการความเสี่่�ยงและหลัักการประกัันภััย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
32344 ตลาดการเงิิน และสถาบัันการเงิิน
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
32408 การจััดการธุุรกิิจขนาดย่่อมและการค้้าปลีีก
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
32489 การตลาดร่่วมสมััย และการตลาดดิิจิิทััล
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
60340 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
60424 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและการคลััง
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
60474 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม เทคโนโลยีีและความจำำ�เริิญ 1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			 ทางเศรษฐกิิจ
61407 เศรษฐศาสตร์์การผลิิตและการจััดการการตลาด
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ (60) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาการบััญชีี การตลาด การเลขานุุการ การจััดการ การขาย การโฆษณา
การเงิินและการธนาคาร คอมพิิวเตอร์์ธุรกิ
ุ ิจ และการบริิหารงานบุุคคล
ชุุดวิิชา

